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– Det er ikke nøye hvor kraften
kommer fra. Jeg vet den er god
og positiv, og at den hjelper
folk. Det holder for meg, 
sier Kirsten Midling-Thorsen 
om healingevnene hun 
oppdaget for åtte år siden.

Av Åse Astri Bakka

Dersom du for ti år siden hadde fortalt Kirsten Mid-
ling-Thorsen at hun skulle gjøre healing til levebrød,
så hadde hun trodd at det hadde rablet for deg. 
– Jeg er en helt vanlig jente med en helt vanlig

oppvekst. Jeg hadde aldri tenkt i de baner engang,
smiler 32-åringen fra Lindesnes og tar en rolig slurk
av glasset foran seg.
Vi sitter i sofaen hjemme hos Janike Bauge Lund i

Kvinesdal. 29-åringen er én av mange som mener
hun har fått hjelp av Midling-Thorsens evner til å he-
ale. Nå får Bauge Lund høre at Midling-Thorsen bare
for få år siden tenkte det som mange antakelig ten-
ker; nemlig at healing er humbug.

– JEG SYNTES DET virket veldig svevende, og så på
healere som folk som bare vifter med hendene uten å
ha bevis på at det de gjør fungerer, ler hun.
Midling-Thorsen var derfor ikke videre positiv da

en venninne i 2004 ordnet en prøvetime for henne
hos nettopp en healer.
– Men det var gratis, så jeg takket ja, smiler hun.
Hun hadde ikke vondt noe sted da hun gikk til hea-

leren. Tanken var bare å ha prøvd det. Så hadde hun
i alle fall noe å slå i bordet med dersom hun havnet i
en diskusjon om healing noen gang. 
Møtet med healeren fikk imidlertid et ganske an-

net utfall; det forandret livet til Kirsten Midling-
Thorsen.

– JEG VAR EN eneste stor sol i en måned etter ti-
men. Jeg bare smilte! Det var som å være forelsket.
Følelsen var helt fantastisk, forteller hun.
Midling-Thorsen oppfatning endret seg naturlig

nok som følge av dette, og hun fortsatte å gå jevnlig
til healeren. Etter hvert kjente hun på ønsket om å
kunne gjøre det samme for andre som healeren gjor-
de for henne.
– Jeg sa hun var heldig som kunne hjelpe folk på

denne måten. Da bare kikket hun på meg og spurte
om jeg ikke var klar over at også jeg hadde disse ev-
nene? forteller 32-åringen.
Det var hun ikke, men tanken var besnærende.

Kunne virkelig dette læres? 
– Jeg hadde virkelig ikke peiling på hvor og hvor-

dan jeg skulle begynne. Det endte med at jeg på hea-
lerens anbefaling tok et kurs i reiki-healing, sier Mid-
ling-Thorsen. 

REIKI ER EN type healing der man følger en konkret
oppskrift trinn for trinn, noe Midling-Thorsen syntes
var veldig greit i starten.
– Men jeg har gått litt bort fra dette etter hvert

som jeg er blitt sikrere på meg selv. Nå følger jeg in-
tuisjonen mer, sier hun.
Senere er det blitt flere kurs. I den første famlende

tiden var familie og venner prøvedukker for det hun
hadde lært. Tilbakemeldingene var at det hun gjorde
fungerte, at de faktisk fikk mindre vondt.
– Først trodde jeg det bare var noe de sa for å være

hyggelige, men etter hvert måtte jeg pent ta det til
meg, smiler 32-åringen.

HUN ER UTDANNET lærer og det var det hun hadde
tenkt å jobbe som. I 2005 bestemte hun seg for å tilby
healing en gang i uka, og jobbe som lærer de øvrige
dagene. Men det var snart ikke nok.
– For noen er det et kall å være lærer. For meg er

det å være healer. Det er det som gir meg mening,
forteller trebarnsmoren.
I februar valgte hun å satse for fullt på healingen.
– Det er blitt stadig flere oppdrag både i Lindesnes

og nærliggende kommuner, smiler hun, og forteller
at hun blant annet hjelper folk med skuldre, rygg,
hodeverk, migrene, vonde ledd, psykiske problemer
og sengevæting. 

HVORDAN FOREGÅR healingen? 
Midling-Thorsen forteller at hendene hennes blir

varme og at det prikker i dem når hun «kobler seg
på», som hun kaller det.
– Før måtte jeg konsentrere meg og se for meg at

jeg hentet ned lys og energi før jeg startet, men nå
skjer dette automatisk, forteller hun.
Healingen utføres som regel ved at hun fysisk hol-

der hendene på personen som har bedt om hjelp.
Men hun tilbyr også fjernhealing, der hun på et gitt
tidspunkt sender samme type energi til den hun hea-
ler.
– Du kaller det healing. Hva tenker du om dette

kontra helbredelse?
– Jeg er ikke religiøs. For meg er det vanskelig å si

at energien jeg formidler kommer fra Gud. Da eks-
kluderer jeg alle dem som ikke tror på den kristne
guden, forklarer Midling-Thorsen.
Selv kaller hun det Kilden.

– DET ER NOE som er større enn meg. Slik jeg ser
det er Kilden den store kraften som andre trekker
sine guder ut fra. For meg er det ikke så nøye hvor
det kommer fra. Jeg vet at den er god og positiv og at
den hjelper folk. Det holder for meg, sier healeren -
vel vitende om at mange kristne mener det er intet
mindre enn djevelens verk dersom hun ikke kan si at
det hun formidler kommer fra Gud.
– Jeg er ikke enig. Noen av kundene mine ønsker

at det jeg gjør kommer fra Gud, og da gjør det det -
for dem. Andre har andre oppfatninger, sier hun og
legger til:
– I bunn og grunn formidler jeg en varme og energi

som kommer ut av hendene mine. Det er ikke mer
hokus pokus enn det, smiler hun - vel vitende
om at healing er et kontroversielt tema for mange.

Hun skulle derfor mer enn gjerne samarbeidet med
autorisert helsepersonell.
– Det har vært lite forskning på healing. Det hadde

derfor vært interessant å få dokumentert tilstanden
til pasienter før og etter behandling hos meg, påpe-
ker hun.

HUN SPØR ALLTID dem som tar kontakt om de har
vært hos legen med plagene. Som regel bruker folk
healing som en slags siste utvei. 
– Jeg mener healing kan være en alternativ tjenes-

te på lik linje med akupunktur, fysioterapi og lig-
nende, sier Midling-Thorsen.
Janike Bauge Lund er én av dem som har brukt

healeren etter at det ordinære helsevesenet ikke
strakk til.
– Jeg har slitt med smerter i knærne i fem-seks år.

Legene finner ikke ut av det, forteller 29-åringen.
En venn som tidligere har fått hjelp av Midling-

Thorsen anbefalte Bauge Lund å forsøke healing.

– JEG BLE BÅDE fysisk behandlet og fjernhealet. Re-
sultatet etter den første rundet var at jeg ble god i to-
tre måneder, smiler hun.

«I bunn og grunn formidler  jeg en varme og energi»


